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A. USYTUOWANIE MODU£U W SYSTEMIE STUDIÓW 

 
Kierunek studiów Ekonomia 

Poziom ksztaùcenia I stopieñ 
(I stopieñ / II stopieñ) 

Profil studiów Ogólnoakademicki 
(ogólno akademicki / praktyczny) 

Forma i tryb prowadzenia studiów Stacjonarne 
(stacjonarne / niestacjonarne) 

Specjalno�ã Wszystkie  
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Koordynator moduùu dr Danuta Witczak-Roszkowska 

Zatwierdziù: 

 

 

 

 

 
 
B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 

 

Przynale¿no�ã do grupy/bloku 

przedmiotów 
Kierunkowy 
(podstawowy / kierunkowy / inny HES) 

Status moduùu  Obowi¹zkowy 
(obowi¹zkowy / nieobowi¹zkowy) 

Jêzyk prowadzenia zajêã Polski 

Usytuowanie moduùu w planie studiów 

- semestr Semestr V 

Usytuowanie realizacji przedmiotu w 
roku akademickim Semestr zimowy 

Wymagania wstêpne  
(kody moduùów / nazwy moduùów) 

Egzamin  Tak 
(tak / nie) 

Liczba punktów ECTS 4 

 
Forma 

prowadzenia zajêã 
wykùad Ãwiczenia laboratorium projekt inne 

w semestrze 20 - - 10 - 

id4937671 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 



C. EFEKTY KSZTA£CENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTA£CENIA 

 

Cel 

moduùu 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z systemem zabezpieczenia spoùecznego w 

Polsce oraz istotnymi problemami spoùecznymi w zakresie ochrony zdrowia, bezrobocia, 

ubóstwa i wykluczenia spoùecznego oraz dyskryminacji ze wzglêdu na pùeã i 

niepeùnosprawno�ã.  
 

 
 

Symbol 

efektu 
Efekty ksztaùcenia 

Forma 

prowadzenia 

zajêã 

(w/ã/l/p/inne) 

odniesienie do 

efektów 

kierunkowych 

odniesienie do 

efektów 

obszarowych 

W_01 

Ma elementarn¹ wiedzê o podmiotach polityki 

spoùecznej, celach tej polityki oraz elementach i 

zasadach funkcjonowania sytemu zabezpieczenia 
spoùecznego. 

Wykùad 
 

K_W09 S1A_W02 
S1A_W03 

 
 
 

W_02 

 

 

 

 

 

 

 

Ma podstawow¹ wiedzê nt. kluczowych problemów 

spoùecznych w zakresie ochrony zdrowia, 
bezrobocia, ubóstwa i wykluczenia 

spoùecznego, dyskryminacji oraz 

funkcjonowania rodziny. Zna instrumenty 
polityki spoùecznej wykorzystywane w 
rozwi¹zywaniu tych problemów. 

Wykùad 
Projekt 
  

K_W09 

S1A_W02 
S1A_W03 

 
 
 

W_03 

 

 

 

 

 

Zna podstawowe regulacje prawne w zakresie 
polityki spoùecznej UE. Rozumie kierunki przemian 

zachodz¹ce w Europejskim Modelu Spoùecznym w 

zakresie polityk szczegóùowych: rynku pracy, 
zabezpieczeñ spoùecznych, pomocy socjalnej. 

Wykùad K_W09 S1A_W02 
S1A_W03 

 
 
 

U_01 

 

 

 

Dokonuje obserwacji procesów i zmian spoùecznych 

oraz wykorzystuje zdobyt¹ wiedzê do rozstrzygania 

dylematów spoùecznych. 

Wykùad 
Projekt   

K_U04 
K_U05 S1A_U02 

S1A_U06 
U_02 

 

 

 

Analizuje problemy spoùeczne oraz identyfikuje 

odpowiednie rozstrzygniêcia w postaci instrumentów 

realizacji polityki spoùecznej  

Projekt  K_U01 
K_U04 

S1A_U02 
S1A_U07 
S1A_U08 

U_03 

 

 

 

Potrafi analizowaã i prognozowaã procesy i zjawiska 

spoùeczne z u¿yciem typowych dla nauk 

spoùecznych metod badawczych. 

Projekt 
 

K_U01 
K_U04 S1A_U04 

 
K_01 

 

 

 

 

Rozumie potrzebê ustawicznego uzupeùniania 

wiedzy z polityki spoùecznej, szczególnie w 

kontek�cie zmieniaj¹cych siê uwarunkowañ i 

instrumentów.  

Wykùad  K_K01 S1A_K01 
 
 
 

K_02 

 

 

 

Wspóùdziaùa w grupie oraz skutecznie komunikuje 

siê, analizuj¹c zùo¿one przyczyny i skutki 

kluczowych problemów spoùecznych. 

Projekt 
 

K_K03 S1A_K02 
S1A_K05 
S1A_K06 

 
 

K_03 

 

 

Zgodnie z prawem eksploatuje utwory chronione w 
zakresie przygotowywanych prac projektowych 

Projekt 
  

K_K07 S1A_K04 
S1A_K05 

 
 

 

Tre�ci ksztaùcenia: 
1. Tre�ci ksztaùcenia w zakresie wykùadu 

Nr 

wykùadu 
Tre�ci ksztaùcenia 

Odniesienie 

do efektów 

ksztaùcenia 



dla moduùu 

1 Wprowadzenie do polityki spoùecznej. 

Definicja polityki spoùecznej. Geneza polityki spoùecznej. Podmioty polityki 

spoùecznej. Zakres przedmiotowy polityki spoùecznej.  

W_01 
K_01 

2 Strategia Polityki  Spoùecznej RP na lata 2007-2013. 
Polityka spoùeczna a polityka gospodarcza. Wzrost gospodarczy a rozwój 

spoùeczny � wzajemne relacje. Instrumenty polityki spoùecznej.  

W_01 
K_01 

3 System zabezpieczenia spoùecznego cz.1. 

Elementy systemu zabezpieczenia spoùecznego w Polsce.  
Ubezpieczenie zdrowotne-zakres podmiotowy i przedmiotowy. 
. 

W_01 
K_01 

4 System zabezpieczenia spoùecznego cz.2 

Ubezpieczenie spoùeczne � pojêcie i zasady. Úwiadczenia spoùeczne rolników. 

Ubezpieczenie przed nastêpstwami utraty pracy. Pomoc socjalna dla 

najubo¿szych i �wiadczenia prorodzinne 

W_01 
K_01 

5 Ochrona zdrowia w polityce spoùecznej. 

Zdrowie i ochrona zdrowia-podstawowe pojêcia. Uwarunkowania i sposoby 

pomiaru stanu zdrowia w Polsce. Polityka ochrony zdrowia. Promocja 
zdrowia. Publiczna i prywatna opieka zdrowotna. Modele finansowania 
sùu¿by zdrowia. Dylematy reformy systemu zdrowia w Polsce. 

W_02 
U_01 
K_01 

6 Polityka rodzinna w Polsce � stan i kierunki przemian. 

Czynniki przemian we wspóùczesnej rodzinie. Rodzina a gospodarstwo 

domowe. Ekonomiczne warunki bytu rodziny w Polsce. Gùówne kierunki i 

formy polityki rodzinnej. Instrumenty realizacji polityki spoùecznej wobec 

rodziny 

W_02 
U_01 
K_01 

7 Polityka spoùeczna w walce z ubóstwem i wykluczeniem spoùecznym. 

Pojêcie ubóstwa i wykluczenia spoùecznego. Zró¿nicowanie dochodów w 

Polsce. Mierniki ubóstwa i wykluczenia spoùecznego. Strefy ubóstwa � 
zró¿nicowanie przestrzenne w Polsce. Cele, zasady i warto�ã pomocy 

spoùecznej. Zakres podmiotowy prawa do pomocy spoùecznej 

W_02 
U_01 
K_01 

8 Dyskryminacja a równouprawnienie w kontek�cie polityki spoùecznej. 

Pojêcie dyskryminacji i równouprawnienia. Dyskryminacja na rynku pracy ze 

wzglêdu na pùeã. Gender Mainstreaming jako strategia wspólnotowej polityki 

na rzecz równo�ci pùci. Dyskryminacja osób niepeùnosprawnych. Dziaùania na 

rzecz wyrównania szans osób niepeùnosprawnych 

W_02 
U_01 
K_01 

9 Polityka edukacyjna a rynek pracy. 

Zmiany w modelu szkolnictwa obowi¹zkowego. Finansowanie o�wiaty. 

Wychowawcza funkcja szkoùy. Ksztaùcenie zawodowe a ograniczanie ryzyka 

bezrobocia. Charakterystyka szkolnictwa wy¿szego. Finansowanie uczelni.   

W_02 
U_01 
K_01 

10 Polityka spoùeczna Unii Europejskiej � wybrane aspekty 

Podstawowe regulacje prawne w zakresie polityki spoùecznej UE: Europejska 

Karta Spoùeczna, Wspólnotowa Karta Podstawowych praw spoùecznych 

Pracowników, Europejski Kodeks Zabezpieczenia Spoùecznego. Model 

Spoùeczny (EMS) -rodzaje, cele i instrumenty. Przemiany w polityce 
spoùecznej w ramach EMS w zakresie polityk szczegóùowych: rynku pracy, 

zabezpieczeñ spoùecznych, pomocy socjalnej. 
 

W_03 
K_01 
 

 
2. Tre�ci ksztaùcenia w zakresie projektu 

Nr 

zajêã 

ãwicz. 

Tre�ci ksztaùcenia 

Odniesienie 

do efektów 

ksztaùcenia 

dla moduùu 

1 
Analiza spoùecznych skutków bezrobocia w Polsce w latach 2000-2011. 

W-02, 
U_01 
U_02 



U_03 
K_01 
K_02 
K_03 
 

2 

Analiza zmian w zakresie funkcjonowania polskich rodzin w latach 2000-2011 

W-02, 
U_01 
U_02 
U_03 
K_01 
K_02 
K_03 
 

3 

Analiza zasiêgu ubóstwa w Polsce w latach 2000-2011 ze szczególnym uwzglêdnieniem 

instrumentów pomocy najubo¿szym. 

W-02, 
U_01 
U_02 
U_03 
K_01 
K_02 
K_03 
 

4 

Analiza zmian w zakresie ochrony zdrowia w latach 2000-2011  

W-02, 
U_01 
U_02 
U_03 
K_01 
K_02 
K_03 
 

5 

Analiza zmian w polityce edukacyjnej w latach 2000-2011.  

W-02, 
U_01 
U_02 
U_03 
K_01 
K_02 
K_03 
 

 
3. Charakterystyka zadañ projektowych 
Studenci w grupach przygotowuj¹ projekt na jedno ze wskazanych powy¿ej zagadnieñ spoùecznych. 

Nastêpnie dokonuj¹ ich prezentacji, co stanowi podstawê do dyskusji na forum grupy.  
 
Charakterystyka zadañ w ramach innych typów zajêã dydaktycznych 
 

Metody sprawdzania efektów ksztaùcenia  

 

Symbol 

efektu 

Metody sprawdzania efektów ksztaùcenia  

(sposób sprawdzenia, w tym dla umiejêtno�ci � odwoùanie do konkretnych zadañ projektowych, laboratoryjnych, itp.) 

W_01 Egzamin ustny. 

W_02 Egzamin ustny. Projekt � praca zaliczeniowa 

W_03 Egzamin ustny.  

U_01 Egzamin ustny. Projekt � praca zaliczeniowa 

U_02 Egzamin ustny. Projekt � praca zaliczeniowa. Dyskusja na forum grupy 

U_03 Projekt � praca zaliczeniowa. Dyskusja na forum grupy 

K_01 Obserwacja studentów w trakcie prac tzw. maùych grup, Ankieta 

K_02 

Obserwacja studentów w trakcie prac tzw. maùych grup oraz prezentacji opracowanego 

projektu.  

K_03 

Analiza prac projektowych przygotowanych przez studentów pod wzglêdem ochrony praw 

autorskich i wykluczenia plagiatów 



 
 
 
 
D. NAK£AD PRACY STUDENTA 

 

Bilans punktów ECTS 
 

Rodzaj aktywno�ci 
obci¹¿enie 

studenta 

1 Udziaù w wykùadach 20h 
2 Udziaù w ãwiczeniach  
3 Udziaù w laboratoriach  
4 Udziaù w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 8h 
5 Udziaù w zajêciach projektowych 10h 
6 Konsultacje projektowe 10h 
7 Udziaù w egzaminie 8h 
8   
9 Liczba godzin realizowanych przy bezpo�rednim udziale nauczyciela 

akademickiego 
56h 
(suma) 

10 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje na zajêciach 

wymagaj¹cych bezpo�redniego udziaùu nauczyciela akademickiego 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta) 

2,1 ECTS 

11 Samodzielne studiowanie tematyki wykùadów 15h 
12 Samodzielne przygotowanie siê do ãwiczeñ  
13 Samodzielne przygotowanie siê do kolokwiów  
14 Samodzielne przygotowanie siê do laboratoriów  
15 Wykonanie sprawozdañ  
15 Przygotowanie do kolokwium koñcowego z laboratorium  
17 Wykonanie projektu lub dokumentacji 20h 
18 Przygotowanie do egzaminu 15h 
19   
20 

Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 50h 
(suma) 

21 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje w ramach samodzielnej 

pracy 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta) 

1,9 ECTS 

22 Sumaryczne obci¹¿enie prac¹ studenta  106h 
23 Punkty ECTS za moduù 

1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta 
4 ECTS 

24 Nakùad pracy zwi¹zany z zajêciami o charakterze praktycznym 
Suma godzin zwi¹zanych z zajêciami praktycznymi 10+10+20=40 

25 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje w ramach zajêã o 

charakterze praktycznym 
1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta 

1,6 ECTS 
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